
N A P K E L E T 

S Z I V Á R V Á N Y AZ ÉG K A P U J A . 
Regény. 

TURCSÁNYIBAN nagy, optimisztikas erővel buzgott a bizalom, a 
hit és nem hűtötte le a nagy és szép munkában szerzett 
lelkesedését a menyasszonya csendes, szemrehányó szomorú-

sága sem. 
Amikor Erzsike és Balog hangosan csevegve megérkeztek, kiván-

csian néztek Turcsányira, mint eltévedt, szegény emberre. 
Balog érezte, hogy egy kis örömöt, egy kis biztatást kell vala-

milyen formában nyujtania Turcsányinak, élénken fordult hozzá : 
— Miklós ! Fogalmad sincs róla, hogy milyen óriási megdöbbenést 

okozott a szakításod a megyével. Valósággal felforgattad az egész megye-
házát. Sokan őrültnek neveznek, sokan meg azt mondják, hogy te 
tudod, mit csinálsz ! Sokan már előre vértanunak látnak, sokan meg 
úgy gondolják, hogy csak te szedheted le a tejfölt. A TISZA első száma 
mindenesetre óriási példányszámban fog elfogyni és nem tudom, nem 
fogod-e elérni azt, amit akarsz. 

Turcsányi boldogan hallgatta. Látta a megdöbbent arcokat, amint 
a holnap reggeli számokat olvassák és örömmel, szenvedéllyel ragadta 
meg Ilona kezét. 

— Édes ! Látja már, hogy jól csináltam? 
— Nem Miklós. Nem látom. Nagyon aggódom. 
— Miért? 
— Nem tudom. Rossz előérzetem van. Meglátja. — Azután 

hirtelen eszébe jutott a regény. 
— Miklós, mi történik a regénnyel? Irt valamit? 
— Még nem, édes. 
— Látja, pedig megigérte. 
— Ma egész nap nem lehetett. De korábban megyek haza innen 

és még ma hozzákezdek. Jó? 
— Jó, Miklós. Ne felejtse el, hogy ezt a regényt nekem írja. Erről 

egy nap sem szabad megfeledkeznie. 
— Minden nap írni fogok rajta egy órát. Jó lesz? 
— Köszönöm, Miklós. 
Amikor Turcsányi és Balog elmentek, Ilona szótlanul hevert 

végig a pamlagon, behúnyta a szemét és gondolkozott. Nem tartotta 
helyesnek a vőlegénye lépését. Kicsit demagógnak, közönségesnek érezte 
őt azóta. Szépet szerető fiatal lelke megborzongott a szegénység és a 
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szükség gondolatára. Sajnálta szép terveit és az álmait. Nem látott maga 
előtt semmi biztatót, semmi reménytkeltőt. Ő, akit, amióta színpadra 
lépett, folyton ünnepeltek, nem tudott beletörődni abba, hogy a vőle-
génye senki és semmi legyen. 

Fájt neki, hogy ilyesmire kellett gondolnia. De meg volt győződve 
arról, hogy neki van igaza. 

Mindég több teret foglalt el gondolataiban a Fiú. Szép, elegáns, 
arisztokratikus alakja mindig többet és többet bukkant fel éjtszakai 
álmodozásaiban és kitörölhetetlen emléket teremtett meg lelkében 
azzal az erőszakos, forró, mindent elperzselő csókjával. Azután meg 
mától kezdve Turcsányit még azok is szidták, akik eddig mellette 
állottak és a fiatal báróról mindenkinek kellemes, kedves véleménye 
volt. A csokrok most is állandóan jöttek és illatos, fűszeres levegőt 
teremtettek a magával tehetetlen, elégedetlen fiatal teremtés köré. 

Erzsike némán nézte Ilona kínlódását, azután hozzá ült. 
— Mi bajod, Ilona? 
— Még kérdezed? — szólt fájdalmasan a lány. 
— Legjobb lesz, ha nem gondolsz rá és nem törődsz vele. 
— De mikor sajnálom és fáj a szívem érte. 
— A premieredre gondolj. 
— Nem tudok. Legjobb szeretnék mindent abbahagyni. 
— Bolond. Most, amikor a tetőre jutottál? És fel fog rád figyelni 

a főváros is? 
— Szeretem Miklóst. 
— Nem igaz. Nem szereted. Már csak sajnálod ! 
— Hallgass. Szeretem. 
— Nem szereted. Nem is szeretheted, mert ő se szeret. 
Ijedten ült fel Ilona a pamlagon. 
— Mit mondasz? 
— Azt, hogy ő se szeret. Ha szeretne, soha ilyen ostobaságot 

nem csinált volna. Hiszen tudja, hogy most már nem vehet el. Mire? 
A nyomorba? Meg se kérdezett, meg se beszélte veled, csak beleugrott 
ebbe az őrültségbe. Hát szerelem ez? ! Hiszen ha valakit imádok, akkor 
mindent megteszek, hogy rendezett viszonyokba kerüljek! Nem! 
Ő éppen az ellenkezőjét teszi! Ő nem szeret téged, Ilona ! És ha neked 
volnék, nem törődném vele. 

— Hallgass, Erzsike ! Hallgass ! 
— Tudom, hogy titokban te is így gondolkozol, mert okos lány 

vagy. Hát mondd meg igaz lelkedre, mit kezdenél te most Turcsányival? 
Hát mi ő most? El tudna tartani? Hiszen rövid idő mulva ő is nyomorba 
kerül? 

— Megírja a regényét. 
— Azt hiszed? És ha megírja, mit gondolsz, ha sikerül is neki, 

mindjárt nagy író lesz? Ó szegénykém, csöppet sem rózsás a jövőd, ha 
Turcsányival kapcsolatban képzeled el. Én csak azt tanácsolhatom, 
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ne törődj vele, ne foglalkozz vele. Neked most itt a premiéred. Nyuga-
lomra és harmóniára van szükséged és szükséged van egy befolyásos, 
hűséges barátra. 

— A Fiúra gondolsz ! 
— Arra. Imád téged. És mindent megtehet az érdekedben. Remé-

lem, sose voltál olyan ostoba, hogy erkölcsös, polgári tervekkel léptél 
a szinésznői pályára? Te nagy tehetség vagy. Neked érvényesülnöd kell. 
És ehhez óriási szükséged van a Fiúra. 

Kétségbeesetten ugrott fel Ilona. 
— Erzsike ! Erzsike ! Miket beszélsz? ! 
— Igazat! 
— És te? És te? Mért akarsz akkor te Balog Béláné lenni? 
— Ezt már sokszor megmondtam. Én sose leszek nagy szinésznő. 

Tudod jól. Leszek tehát Balog Béláné. Szép és tekintélyes állása lesz 
az uramnak, megélünk valahogy. Biztosítalak azonban, hogy amint 
olyan lépést csinálna, mint Turcsányi, még én is azonnal kiadnám 
az útját. 

— Istenem én is Turcsányi Miklósné szerettem volna lenni. 
Meglepetten nézett rá Erzsike. 
— Ha már csak szerettél volna lenni, akkor jól van. 
— Hisz nem lehetek most a felesége ! 
— Hát talán a szeretője akarsz lenni? 
Ilona elfordult és csendesen szivárgott szeméből a könny. 
— Ne bánts ! Hagyj ! 
Erzsike anyásan, kedvesen ment hozzá és megsimogatta a fejét. 
— Jól van, Ilona, nem féltelek. Okos lány vagy. Fent foglak én 

még látni a siker és a pompa tetején. 
Zokogva felelt a lány : 
— De olyan borzasztó, amikor az ember eltemeti az álmait. 
— Hát bizony az borzasztó. 
— Szegény Miklós. Úgy fáj a szívem érte. 
— Jó, jó. Majd elfelejted. 
Turcsányi otthon, mielőtt lefeküdt volna, megkezdte a regényét. 

Kevés gondolkodás után engedte útjára az ujjai között ficánkoló tollat 
s észre sem vette, milyen nagyszerűen és milyen lendületesen indult meg 
az írása. Amikor abbahagyta, szerelmes szívvel gondolt arra, vajjon 
meg lesz-e elégedve vele Ilona ? Ilona, az ő egyetlen nagy szerelme ! 
Éjfél elmult már, amikor befejezte a napot és annak elmultával min-
dent átgondolva, fáradtan és önelégülten hevert végig az ágyon és 
boldogan adta át magát az álom mosolygó asszonyának. 

51* 
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XVI. 
Az alispán hajnalban kelt már föl és azonnal a hivatalába ment. 

Fülöp nagyban verte a port a seprüvel, meg a porronggyal. Az alispán 
rá szólt: 

— Hadd a fenébe. 
— Muszáj takarítani, komám. 
— Fogd be a szád. Ma nem takarítasz. Szedd össze ezt a cók-

mókot, azután eredj le az utcára és amint a TISZA megjelenik, azonnal 
hozol nekem egyet belőle. Megértetted? 

— Értettem. 
Egy-kettő, rendet csinált az öreg. Csak úgy tessék-lássék az asztalok 

tetején. Azután szó nélkül lement az utcára és a sarkon várta a TISZÁT. 
Az alispán pipára gyujtva dobta magát a karosszékbe. Elgondol-

kozva, bosszús arccal nézett hol az asztalra, hol a falra és várt. Azután 
felugrott, türelmetlenül mérte fel lépéseivel a csendes szobát. Nyugtalan 
volt. Talán soha életében még így nem aggódott, mint most. Nem be-
csülte le Turcsányit. Érezte, hogy félelmetes ellenfél. Nehéz napok 
következnek a vármegyére. Minden erejét és minden energiáját össze 
kell szednie, hogy fölül maradjon. Végighúzta ujját a kis kerek asztalon. 
Poros volt. Mégis csak takarítani kellett volna hagyni azt az öreg 
bolondot. Mit szólnak majd hozzá a látogatói, ha észreveszik, hogy 
takarítatlan az alispán szobája. Pedig el van rá készülve, hogy láto-
gatója lesz elég. Ilyen forgalmas és lázas napja talán még nem volt 
egész alispánoskodása alatt, mint amilyen ma lesz. 

Félnyolcat ütött a toronyóra. Mi az? Nem jön ki az a TISZA 
az utcára? Az ablakai nyitva állottak. Oda lépett az ablakhoz és ki-
hajolva végignézett az egész főtéren. Meleg, rekkenő nap locsolta szerte 
forró sugarait a hepehupás gránitkockákon. Mint egy gőzölgő, állandó 
zuhany, úgy szakadt a késő augusztusi kánikula a város nyakába. 
Mintha egy lehelletkönnyű, forró kéz ütötte volna meg az arcát, úgy 
kapta vissza az alispán a fejét a meleg elől a szobába. Érezte, hogy 
homlokán felszivárog a víz és sűrű apró csöppeket gurigái az orra felé. 
Visszament a szoba hűvös árnyékába és leült. 

Egyszerre csak hallatszott messziről, harsányan : 
— Itt a TISZA ! Friss kiadás ! A legújabb TISZA ! Szenzációs 

szám ! 
Elfelejtette a meleget. Hirtelen felugrott és az ablakhoz rohant. 

Látta, hogy egész embertömeg veszi körül hirtelen a rikkancsot és 
egyre-másra kapkodják tőle a lapot. Bosszankodott, hogy az öreg 
Fülöpöt csak most látta loholni a rikkancs felé. Szerette volna már 
kezében látni az ujságot. Egyszerre csak a másik oldalon is kezdik 
kiabálni a TISZÁT. Sőt megjelenik egy harmadik és egy negyedik 
rikkancs is. Mindegyiknek tömve rogyásig a két keze ujsággal. Úgy 
látszik, nagy keresletre számítanak máma. No végre látja az öreget 
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ujsággal kezében szaladni a megyeháza felé. Nagy türelmetlenségében 
kimegy az előszobába és ott várja Fülöpöt az ajtóban. Mohón, dühösen 
kapja ki kezéből a lapot és szó nélkül, dübörögve rohan be vele a szobá-
jába. Félrecsapja pipáját és belehajítva lihegő testét a székébe, olvasni 
kezdi. 

Olvassa. 
Mintha a szentlélek szállta volna meg, mohó, türelmetlen pillan-

tása egy villanással sorokat száguld át és minden okosan, szépen meg-
fogalmazott találó mondatra felszisszen. 

Egyre beljebb, egyre beljebb hatol az ujság mondanivalójába. 
Mennyi tehetség ! Mennyi szellem. És milyen komoly, tárgyilagos hang, 
Mintha kemény acélkalapácsok döngetnék a vármegye kapuit. Szépen, 
öntudatosan megcsinált lap. Ezt nem lehet egy mozdulattal félretenni. 
Ezt nem lehet elhallgatni. Ezt el fogják olvasni a fővárosban is. Elsápadt. 

Tovább olvasta. 
A keze ökölbe szorult. Apró, dühös ütésekkel veri az asztalt. 

Borzasztó, milyen sokat ártanak neki ezzel az ujsággal. Semmi utcai 
hang. Semmi szélsőséges, durva kitörés. H j a ! Turcsányi érti, hogyan 
kell csinálni. Minden sora erővel zuhog és minden gondolata megyőző 
még akkor is, amikor nincsen igaza. Kellett ez? Kellett a fővárosi 
szerkesztő a főispánnak? ! Most itt van ! Szerkeszt egy lapot ! ! Az igaz ! 
De olyat, hogy az egész ország felszisszen bele. Az egész ujság tévedés 
és alapjában véve semmiben sincs igaza. De szinte szuggesztív erővel 
hat Turcsányinak a tisztességes, jóhiszemű szubjektivitása. Nem lehet 
elvitatni tőle az igazság becsületes keresését, ha téved is ! 

Fülöp bedugta fejét az ajtón : 
— Itt a főjegyző úr ! 
Az alispán nem hallja. Olvas. Fülöp hozzámegy és majdnem 

belemondja a fülébe : 
— Itt a főjegyző úr ! 
Mint a vadállat pattan föl az alispán és gyilkos szemmel csap rá 

az első áldozatra. 
— Mars k i ! 
És tovább olvas. Kezében már táncol az egész ujság. Már elég 

is. Nem tudja végigolvasni, összefogja és lecsapja az asztalra. Döngő 
lépésekkel jár fel és alá. Csönget. 

Fülöp megáll az ajtóban. Mint a pisztolylövés úgy csattan el a 
parancs : 

— Balog jegyzőt akarom ! 
Lihegve, izzadva szalad az öreg és felrendeli Balogot. 
Az alispán reszket a türelmetlenségtől, úgy várja. Ijedten tántorog 

be hozzá Balog és alázatosan a földig hajol. 
— Hol vagytok ? Egy óráig kell rátok várni ! Nincs időm ! Az 

egész megye permanenciában álljon ! Minden pillanatban hívhatok 
valakit! 
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Elakad. Nagyot lélekzik a hallatlanul gyors beszédtől. Balog úgy 
néz rá, mint egy háborgó félistenre. A lába reszket s a szeme úgy össze-
húzódik a rémülettől, hogy alig látni. 

Az alispán szétvetett lábbal elébe áll és mintha ezredet vezényelne, 
úgy ordít: 

— Mától kezdve te veszed át a Sziget és Vidéke szerkesztését! 
Kinevezünk jegyzőnek ! Igyekezz ! Okosan és megfontoltan ! Mindent, 
amit esetleg a Tiszának válaszoltok, én akarok először olvasni. Különben 
erről még beszélünk ! Értetted ? 

— Köszönöm alispán úr ! 
— Szamár ! Ne köszönd ! Nem kellemes időben veszed át a lapot ! 

Elég ! Elmehetsz ! 
Balog folytonosan hajlongva, azt se tudta, hogyan, került ki a szo-

bából. Fülöp ott állott készen. Várta, kit kell szólítania. Nem várt sokáig. 
Újra felcsattant a parancs : 

— A főjegyzőt ! 
Remegve, mint az iskolás gyerek, jött be a főjegyző. Amit kapott, 

az csupa szidás, csupa elégedetlen szó, csupa harag. Sorra jött a többi ! 
Vihar dúlt a vármegyeházán ! Reszketve hallgatott mindenki és ijedten 
nézett mindenki egymásra. Mi lesz ? Az egész épületen végigborzongott 
az idegesség, végigtántorgott a rémület: 

Az alispán haragszik ! 
Delet harangoztak. Az alispán már leszidott mindenkit. Már végig-

gázolt az összes szolgai lelkeken, már nem tudta, mihez kezdjen, amikor 
félrelökve az öreg Fülöpöt, berobogott a szobába hetykén, magabiztosan 
a Fiú ! Fülöp ijedten nézett utána, megcsóválta a fejét, azután gyorsan 
behúzta az ajtót, nem szerette hallani az istennyila csapkodásait. 

Bátran, hangosan köszönt a Fiú : 
— Jó napot, Sándor bátyám ! 
Az alispán maga is meghökkent ekkora szemtelenség láttára. 

Semmi szeretetet sem érzett most a Fiú iránt borzasztó haragjában. Mint 
egy faltörő kos indult neki a Fiúnak vadul, dühhel, előreszegzett fejjel, 
az ember azt hitte volna, hogy keresztülgázol rajta. De előtte hirtelen 
megállt. 

— Hogy mersz te idejönni ? ! 
Nyugodt és csendes volt a felelet: 
— Úgy gondoltam, szükségetek van rám. 
— Ki hívott ? ! 
— Senki ! 
Az alispán tombolva kavargó gondolatait nem tudta azonnal fel-

sorakoztatni. Tehetetlenül harapdálta a száját és a benne pattanásig 
feszülő dühtől egész testében reszketett. Végre megnyílt a zsilip és mint 
a pokol malma, úgy darálta a szavakat: 

— Haszontalan, komisz csavargó ! Te naplopó ! Az egész bajt te 
zúdítottad a nyakunkba a szoknyavadászatoddal ! Mert nem tudsz 
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nyugton maradni, ha egy csinos szoknyát látsz. Mert nem bánod, ha fel-
fordul a világ is ! Csak a te vágyad teljesüljön ! Csak a te szerelmes his-
tóriád sikerüljön ! Ez a színésznő is ! Kellett ez neked ? Most itt a baj ! 
Itt a rettenetes botrány ! Beszélj, te ostoba fráter! Te buta báró ! Beszélj 
már ! Megérte az egész hecc ezt a szörnyű skandalumot ? ! Mi ? ! Meg-
érte ? ! 

A fiatal bárón végigszaladt a harag. Hát mi ő, hogy így beszélnek 
vele ? Ránézett az alispánra, olyan furcsa és komikus volt toporzékoló 
dühében, hogy majdnem elnevette magát. Olyan volt, mint egy hörcsög. 
Erélyesen és keményen vágott vissza a szava : 

— Sándor bátyám ! Szedd össze magad ! Mert Isten bizony ki-
nevetlek ! 

Az alispán valósággal felüvöltött : 
— Micsoda ? Te akarsz engem kinevetni ? Te ? ! Te szopós malac ! 

Ha még egyet szólsz, úgy nyakonváglak, mint egy taknyos kölyköt. 
Ha apád nem tette meg véled, megteszem én ! Még mindig nem késő ! 

Elvörösödött a Fiú. 
— Kikérem magamnak ezt a hangot! 
Az alispán, mint egy gummilabda ugrott egyet és rettenetes dü-

hétől magánkívül egy hangos pofont vágott a Fiú elsápadt, elképedt 
arcára. 

Borzasztó csend állott be. 
A villám lecsapott. A villámhárító levezette a veszélyt, az alispán 

maga is elszörnyedt. A Fiú megtántorodott, azután szó nélkül, falfehéren 
megfordult és az ajtónak ment. 

— Megállj ! — kampózott bele agyába az alispán szava. 
Oda se hallgatott. Vissza se fordult. A keze már a kilincsen volt. 

Egyetlen ugrással mellette termett az alispán. 
— Megállj te ! Mondtam már ! 
Belemarkolt a karjába, úgy hurcolta vissza a szobába és belelökte 

egy karosszékbe. Azután fujva és loholva száguldott föl és le. Azt hitte, 
megbolondul. De a pofon jót tett. Lehiggadt és lecsendesedett. Végül 
megállott a Fiú előtt, elnézte hosszan, csendesen, megsajnálta, egyszerre 
tele lett a szíve a régi meleggel, hiába, nagyon szerette ezt a gyereket, 
a kezét nyujtotta feléje. 

— Bocsáss meg, fiam . . . 
A Fiú rávetette nagy, haragtól égő szemét. 
— No ne komédiázz, fiam. Apádnál is apádabb vagyok én! Ne 

haragudj ! 
A fiatal báró lelkéből csodálatosképen egyszerre elpárolgott a 

harag. Egyszerre felbuggyanó, nagy meleget érzett ő is a szíve körül és 
elfogadta a bocsánatkérő kezet. 

Az alispán a pipájához menekült. Rágyujtott. Most már nyugodt 
volt. Most már megint a megyei trónusban érezte magát. 

— És most mondd el fiam, hogy mért jöttél? 
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Cigarettával kínálta. 
— Gyere. Gyujts rá. 
A Fiú rágyujtott és elkezdte. 
— Tegnap tudtuk meg telefonon, hogy mi történt, hogy a szer-

kesztő átment az ellenzéki laphoz. Gondoltam, hogy a száműzetésem 
ezzel megszünt és fel akartam a szolgálataimat minden tekintetben 
neked ajánlani, Sándor bátyám. 

Az alispán egy kicsit elgondolkozott, azután bólintott. 
— Rendben van. Jól tetted, hogy eljöttél. Szükségem lesz rád. 
— Sándor bátyám, ha nem bánod a botrányt és megengeded, én 

belekötök abba a szerkesztőbe és lelövöm, mint egy kutyát. 
— Nono ! 
— Úgyis van vele leszámolnivalóm ! 
— Micsoda ? Mi az ? 
— Az az én titkom ! 
— Itt most már nincs titok ! Értsd meg, olyan helyzet támadt, 

hogy mindenről tudnom kell! Nem lehet titkolódzni ! 
A Fiú elmondta a Petőfi-ligeti afférját a szerkesztővel és elmondta, 

hogy mért nem vehetett elégtételt. 
Az alispán most már megértett mindent. 
— Látod, látod te gonosz csont. Megérdemelted a pofont. Sajnálom, 

hogy nem adtam többet. Tehát ezért történt minden. 
— Helyre akarom hozni a hibát, Sándor bátyám ! Mit csináljak ? 

Beleköthetek a szerkesztőbe ? 
— Hogy belekötsz-e, nem-e, az a te dolgod! Ezek után rád bízom. 

De egészen ügyetlen és semmi legénynek tartalak, ha most már nem 
hódítod meg magadnak azt a színésznőt! Üsd ki a nyeregből egyetlen 
csapással azt a firkászt! Megértettél ? Elmehetsz ! 

A Fiú boldogan, felvillanyozva röpült ki az ajtón s mintha az 
alispáni pofon felrázta volna, ruganyosan és előkelően lépett ki az utcára. 

Az alispán a főispánhoz ment. Sokat, mindent megfontoltak. 
Alaposan megtárgyalták az egész megyei munkát. A határozatuk az volt, 
hogy az alispán az egész megyei tisztikarnak a működése ellen saját 
maga kéri azonnal a fegyelmi vizsgálatot. Ezt rögtön írásba is foglalták 
és a főispán még az éjjeli gyorssal utazott fel, zsebében a hivatalos 
írással, a fővárosba. 

XV. 
Amikor a Fiú a megyeházáról az utcára lépett, nem tudta még, 

mihez kezd majd. Érezte, hogy valamit tennie kell. Korrigálnia kell a 
borzasztó hibát. Szeretett volna valami nagyszerűet, valami pompásat 
csinálni, hogy megszabadítsa a vármegyét ettől a borzasztó embertől, 
aki belevágott ostobaságával a vármegye nyugodt életébe. 

Az egész társadalomban ott tajtékzott a Tisza által felkavart 
hullámvihar. Embereket látott a Tiszá-val a kezükben. Minden üzletben 
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csoportosulva folyt a terefere, s amikor őt észrevették, zavartan tüntet-
ték el az ujságot és úgy tettek, mintha egészen másról beszéltek volna. 

Haragos lett. Elhatározta, hogy felkutatja Turcsányit, inzultálja 
s a párbajban lelövi. Első lelkes nekibuzdulásában erővel vágott az 
utaknak, maga se tudta, hová és merre, csak ment. A szinházkertbe 
jutott. Itt meglassult a járása. Eszébe jutott Ilona. Vajjon mit csinál ? 
Hogy van ? El kellene hozzá mennie. De neki valamit cselekednie kell ! 
Valami nagyot ! Amivel megmenti a megyét minden kellemetlenségtől! 
Eh ! Arra majd ráér azután is. De meg aztán hátha Ilonán keresztül 
sikerül valami ? Semmit sem lehet tudni. Hátha Ilonának sincs inyére 
a szerkesztőnek ez az ostoba lépése ? Nem sokat gondolkozott. Felkeresi 
Ilonát. De vajjon tudja-e, hogy hol lakik ? Az utcát tudta. Ez nem elég. 
Nem akart a házaknál kérdezősködni. Majd itt a színháznál megtudja. 
Hátrament a színészbejáróhoz. Ott a nagy fák alatt díszletfestő emberek 
javítgattak dúdolva régi, a fáknak támasztott díszleteket. 

Megállt. Nézegetett. Furcsának találta, hogy ezek a kopott, piszkos 
vásznak este a színházban szobát ábrázolnak. Odalépett. 

— Ugyan kérem, mit csinálnak ? 
Szakértő választ kapott. 
— Nagytakarítást végzünk a szalonban. 
A Fiú szellemeskedni akart. 
— Aztán mért ? Vendég jön talán ? 
Az egyik festő félrecsapta a sapkáját. 
— Abbizony vendég jön ! A legmagasabb rangú vendég a szín-

háznál ! 
— Ugyan ki az ? — csodálkozott a Fiú. 
— Premiér úr Őfenségére várakozunk. 
— Ja úgy ! — nevetett a báró. — Igy már értem. Az ugyancsak 

nagy vendég ! 
— Hát még amikor primadonnaavatás van ! 
— Kicsoda ? Csak nem Korál Ilona ? ! 
— De bizony úgy van ! 
— Tyű ! Ezt el is felejtettem ! — kiáltott fel a Fiú. 
— Már pedig az egész város erről beszél. 
— És mikor lesz a premiér ? 
— Eddig úgy van, hogy szombaton. 
— Ma szerda van. Addig még négy nap. Van idő egy kevés. Ugyan 

kérem, nem tudnák megmondani, hol lakik a művésznő ? 
— Iza-utca 9. 
— Köszönöm. 
Gyorsan, lelkendezve szaladt neki a városnak, hogy minél előbb 

az Iza-utcába jusson. 
Erzsikének a színháznál déli főpróbája volt. Ilona maga maradt 

otthon. Egyedül nem akart ebédelni menni, várta hát haza barátnőjét. 
Kezében ott volt a Tisza ; olvasta. Kellemesen érintette az ujság komoly, 

i 
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tárgyilagos hangja. De mégis mindég jobban és jobban összeszorult a 
szíve, amint olvasta. Félrehúzta az ablakon a függönyt és nagy, lágyan 
simogató szemével türelmetlenül ugrált betűről betűre, mintha mene-
külni akart volna a gondolatai elől. Szép, hosszúkás, fehér ujjai idegesen 
tartották a papirost és úgy érezte magát a hideg, megfontolt, rohamra 
induló betűk tengerében, mintha vihartól hányatott, eltévedt, rozoga 
csónakban lenne. 

— És olvasott. 
Gyenge asszony lelke tépett vitorla volt a viharok kegyetlen ereje 

alatt. A szíve ijedten és tompán dobogott, mint egy hangját vesztett 
ájult harang. A teste idegesen meg-megrándult és szeretett volna meg-
semmisülni a szomorúság fekete lobogója alatt. 

Olvasott. 
Azt se tudta már, mit olvas, csak úgy érezte, hogy ezek a nyomda-

szagú, friss ujságbetűk, mint apró törpék összefognak és mindég kegyet-
lenebb erővel cipelik el tőle a szerelmét: Miklóst messze, már alig is látja, 
alig érzi, olyan messze van tőle . . . Tudta, tudta, hogy őt nem engedik 
utána menni, egy egész gát, hatalmas barrikád alakult közte és Miklós 
között a betűkből. 

És Ilona már nem olvasott. 
Ijedt, gyenge ujjai közül zörögve hullott a földre az ujság s a szemét 

melegen és tolakodóan hirtelen befutotta a könny, azt se tudta, hogy 
történt, azt se tudta már, hogy miér . . . 

A csend szelíden és anyáskodón ott babrált sűrű, fekete hajában, 
azután hirtelen elmenekült az ajtón felhangzott kopogásra. 

Ilona lassan, nehezen emelte fel a fejét. 
— Tessék. 
A háziasszony szólt be : 
— Kisasszony kérem, egy úr van itt. 
— Kicsoda ? 
— A fiatal báró úr. 
— Istenem, mit akar ? 
— Beszélni szeretne a kisasszonnyal. 
Ilona felugrott, a tükör elé szaladt, rendbeszedte a haját, megtö-

rülte a szemeit és idegesen szólt: 
— Eressze be kérem. 
És várt. A Tiszát sietve dugta el a szekrénybe s kicsit kíváncsian 

és félénken nézett az ajtóra. 
Kedvesen és otthoniasan lépett be a báró. 
— Kezeit csókolom, Ilona ! 
Mélyen hajolt a lány keze fölé és nagy tisztelettel, hosszan csókolta 

meg azt. Ezzel a kezdéssel mindég hatást ért el. Ilona szívén is végig-
futott a meleg. 

— Isten hozta, báró. Üljön le és mesélje el mért jött. 
A Fiú leült. Kíváncsian nézett körül. Egészen egyszerű, polgári 
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szobát látott maga előtt. Mintha egy primitiv cserépvázát látna és benne 
ez a gyönyörű virág.Már nem is nézte a szobát. Szeme ott pihent a lányon. 
Rajongóan, boldogan vetítette szeme sugarait a ragyogó arcra. Duhaj-
kodó, nyegléskedő egyénisége formát kapott és elcsendesülve, lehiggadva, 
valami csodálatos erőtől, hirtelen megnemesedve ült szemben a lánnyal. 

Szeretett volna leborulni a lába elé és szerette volna kiönteni előtte 
telített, csordulásig felgyűlt, nagy szerelmét. 

Érezte, hogy a szeme lángot vet és érezte, hogy egész testéből 
sugárzik a forróság. Ilona ült előtte, nézte őt. A lány ösztönös asszonyi-
sága megérzett valamit, behintette pírral az arcát és betakarta szégyen-
kező szemét szempilláival. 

Halkan, elfogódottan szólalt meg a Fiú : 
— Itt lakik ebben a szürke kis szobában ? Milyen szegényes keret 

a maga szépségéhez. Aranypalota kellene magának ezüstszékekkel, 
gyémántablakokkal és rubintpohárral. Aranypalota selyemszőnyeggel 
és éneklő falakkal. 

Ilona felnézett és elmosolyodott. A Fiú úgy érezte, hogy kiderült 
az ég és aranyszobát csinált a napsugár a szürke helyiségből. 

— Milyen szép maga. Ugye nem haragszik, ha mondom ? Boldog-
ság látni és jólesik a közelében maradni. 

És a Fiú ajkáról ömlött és egyre ömlött a színes szó, a meleg, foj-
tott vallomás, a szerelmes ember rajongó, áhitatos beszéde. 

Ilona lelkén átborzongott valami, mint amikor a langyos tavaszi 
szélben megborzong a virágbaborult fa. Jólesett neki a szép szó. Szívesen 
hallgatta. 

— Ilona, szeretném magát elvinni valahová messze, egy szép 
zenélő országba, ahol a királynő megüresedett trónusába magát ültet-
ném bele és teleraknám virággal a lába alatt az egész földet. Semmit se 
kérnék, semmit se kívánnék, csak egy kis helyet az egyik sarokban és 
azt, hogy folyton nézhessem. 

Ezüstcsengő kacagott fel a lány torkában. 
— Csacsi maga, kis báró. Hallgasson. Inkább mondja el már, hogy 

mért jött ? 
Halkan remegő hangon felelt a férfi : 
— Mért jöttem ? Tudja maga azt, Ilona, mi az, ha a szomjúhozó 

vizet kíván és életet a haldokló ? . . . Nekem el kellett ide jönnöm ma-
gához, mert látnom kellett magát, mert beszélnem kellett magával. 

Kacéran felelt a lány : 
— Hát most itt van. Tessék. Beszéljen. 
A Fiúnak hirtelen eszébe jutott az, hogy tulajdonképen mért jött. 

Eszébe jutott a kellemetlenség, az alispán, a támadás, a szerkesztő. 
Csúnya fájdalmas érzés fogta el arra a gondolatra, hogy ez a lány azé az 
emberé. Nem bírta ki, kérdeznie kellett: 

— Ilona kérem, mondja . . . Bocsásson meg . . . Tudott maga a 
Turcsányi tettéről ? . . . 
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Rosszul esett a lánynak ez a hirtelen fordulat, ez a váratlan hideg 
zuhany a forró vallomásokra, összerezzent és úgy érezte, hogy vádolják 
és neki védekeznie kell. Gyorsan, élénken felelt: 

— Nem . . . Semmit sem tudtam . . . 
Ez a válasz jólesett a Fiúnak. Folytatta : 
— És mondja, mit szól hozzá ? Helyesnek tartja ? 
Nagyon halkan felelt Ilona : 
— Nem. . . Nem tartom helyesnek . 
— És mit fog csinálni ? . . . 
— Nem tudom . . . Várok . . . 
Szenvedélyesen fordult hozzá a férfi : 
— M o n d j a . . . Az Istenre kérem, m o n d j a . . . A menyasszonya 

marad továbbra is ? . . . 
Ilona nem felelt. Lehajtotta a fejét és hallgatott. Olyan volt így, 

ahogy ott ült az egyszerű széken, mint maga a bűnbánat. A lány lelkét 
olyan végtelen szomorúság fogta el hirtelen, hogy kibuggyant szeméből 
a könny. Lassan emelte fel zsebkendőjét a szeméhez és megtörölte azt. 

A báró ijedten aggódva sietett hozzá. 
— Ne sírjon kérem . . . Ostoba vo l tam. . . Gyengédtelen vo l tam. . . 

Felejtse el. Nem kérdeztem semmit. Nem akartam tudni semmit. 
Letérdelt a lába mellé a földre és úgy suttogott a fülébe : 
— Imádom magát, Ilona. Minden kis részem tele van a maga 

képével és az egész világot szeretném a lába elé he lyezn i . . . Ne legyen 
szomorú, ne bántsa magát ez a dolog. Az az ember úgyis érdemtelen volt 
magára. Ennyi kincset, ennyi szépséget és ennyi jóságot sohase érdemelt 
meg. Higyje el nekem, hogy az az ember maga az önzés és a hideg szá-
mítás. Érzéketlen a forróság és érzéketlen a szerelem iránt. Az nem 
törődik mással, csak a maga személyével. Ostoba, rövidlátó szocialista. 

Ilonának fájt. Halkan szólt: 
— Hallgasson . . . Hallgasson . . , 
— Hal lgatok . . . Jó . . . De azt meg kell mondanom, hogy itt 

vagyok, itt állok maga mellett és ha szükséges, hát megvédem az egész 
világ ellen. Ettől a perctől fogva a szolgája vagyok és csak rendelkeznie 
kell velem! 

Ilona megfordult, hogy láthassa a Fiú arcát. Nyugodtan és komo-
lyan nézett a szemébe. Kellemes érzések kavarogtak a lelkében. Csinos, 
jól ápolt arcot látott. Tiszta, egészséges bőr és friss száj. A szeme most 
olyan, mint a gyereké. Szelíd és áhitatos. Az egész ember a tisztaság és a 
frisseség benyomását keltette. Szép fiú. A keze megindult és lassan, 
szelíden simogatta végig a férfi fejét. 

A báró boldogan kapta el a simogató kezet és hálás, ujjongó, szerel-
mes csókokkal halmozta el. Ilona hagyta, nem húzta el. 

A báró lelkében tombolt az öröm, a diadal. 
— Ilona ! Édes Ilona ! Érzi ? Tudja, hogy szeretem ? Igen ? 
A lánynak a feje csendesen, meggyőződéssel bólintott igent. 



813 

Felugrott a férfi. Felgyuladt, lángoló szemmel nézett bele a meg-
rebbent, kicsit megijedt lányszemekbe, azután magához kapta a lányt 
és hosszú, perzselő csókot csókolt bele a csendesen vonagló, puha szájába. 

Szelíden, bódultan vetett véget a csóknak a lány. 
— Hagyjon, kis báró. Hagyjon . . . Ugye nem lesz rossz hozzám ? 

Ugye engedelmeskedni fog ? Igen ? 
— A rabszolgája vagyok — suttogta a férfi. 
— Jöjjön, üljünk le. Ide a diványra. Igy. Szépen és nyugodtan. 

És most beszélgessünk. 
S a Fiú beszélt. Beszélt a nagy örömről, a boldogságról, a hálájáról, 

mindenről, ami szép, ami forró és ami annyira kedves a leányszívnek. 
Sokára jutott eszébe a premier. Szent Isten, majd elfelejtette. 

— Ilona édes. Hiszen magának szombaton premiérje van ! Hiszen 
nekünk ezt meg kell beszélnünk ! Rengeteg tennivalónk van ! 

Szomorúan halkan felelt a lány : 
— Nem olyan biztos az a premiér, kis báró. 
És elmondta, hogy Turcsányi cselekedete milyen nagy hatással 

van még a premiérre is. Hallotta kollégáitól, hogy a direktor el akarja 
ejteni a premiért. Fél a sikertelenségtől. Fél, hogy ezekben a kellemetlen 
napokban a város előkelősége nem jönne el a színházba. Nem akarja 
szezonjának a végét elrontani, hiszen úgyis egy hét van már csak hátra 
a nyári idényből, azután visszamennek a nagy alföldi városba, téli szál-
lásukra. 

A premiér tehát biztosan elmarad. 
A Fiú felháborodott. Ezt ő nem engedi. Megigérte, hogy rendbe-

hozza a premiért és nem engedi elejteni. A sikert ő magára vállalja. 
Érdeklődött még, milyen a darab. Kedves-e a szerep ? Szereti-e Ilona ? 
Amikor így mindent megtudott, elbúcsúzott a lánytól és mély tiszte-
lettel, nagy hálával és forró szerelemmel csókolta meg a kezét. 

Ilona kóválygó fejjel és csodálkozó lélekkel lépett az ablakhoz és 
ijedten vette észre, hogy kigyuladt, lobogó szemmel nézett a Fiú után. 

A bárónak sok dolga volt. Felkereste a színháznál a direktort, 
beszélt vele a premiérről, áttétette vasárnapra, kilátásba helyezte a nagy 
sikert, megigérte, hogy az egész megye eljön. Odarendelte a színház 
szabóját és kikérdezte őt Ilona ruhatára felől. Mikor megtudta, hogy 
szegénykének meglehetősen olcsó és szegényes ruhák készülnek a pre-
mierre, sürgősen új és drága ruhákat rendelt, beszélt a virágkereskedővel, 
nagyszerű tízórait rendelt a színészeknek, csupa láz, csupa buzgalom 
lett egyszerre az egész színház. A direktor arca kiderült, a színészek 
pompás kedvvel tanulták szerepeiket és csupa reménység, csupa lelke-
sedés lett az úr a színházban. A színésznők halkan suttogták egymás 
között : 

— Gyerekek, úgy látszik Ilona szakított Turcsányival. 
— Jól tette. 
— Persze, hogy jól tette ! A sikere biztos ! 
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— A jövője is biztos ! 
— Mégis csak más egy ilyen báró, akinek annyi pénze van és még 

hozzá gavallér ! 
Amikor a Fiú este végre elvégezte a dolgát, határozottan fáradtnak 

érezte magát. Eszébe jutott Sándor bátyja. Vajjon mit csinál és mit szól 
majd nagy sikeréhez ? 

Valami kis lelkifurdalást érzett. Ő nagy és pompás dolgot akart 
csinálni s ime minden energiája és tette belefulladt egyetlenegy csókba. 
Nem baj. Ez is szép és nagy dolog. Talán a legszebb és a legnagyobb. 

Ezalatt a Tiszánál számolták a bevételt. Ragyogott mind a négy 
ember arca. Minden várakozásukat fölülmulta a siker. A haszon annyi 
volt, hogy egy hónapig megélnek belőle gond nélkül. Ha ez így menne. 
Ha a Tisza hetenkénti két száma ennyit hozna. Jó volna. 

Gerő szólalt meg : 
— Nemcsak az anyagi siker nagy. Hallottam, hogy az alispán 

végigpofozta az egész vármegyét. 
Péterke kottyant bele éles, sivító hangjával! 
— Engem mindenki megfog az utcán és kérdezgetnek, kedvesek 

hozzám. 
— Mit kérdezgetnek ? — szólt Lakatos. 
— Mindenfélét. Hogy hogyan ízlik az új főnök. Mit csinál ? Tudok-e 

valamit a terveiről ? Hogy lesz ? Mint lesz ? 
— És te mit feleltél ? 
— Meghúztam a vállamat és egy szót sem szóltam senkinek. 
— Jól van, Péterke. 
A szerkesztőség aztán Turcsányi irányításával megtárgyalta a 

következő számot. Turcsányi már most kiosztotta mindenkinek az anya-
got. Ez a szám még szebb lesz. Ennek már nem kell lóhalálában meg-
születnie. 

Amikor késő este elváltak egymástól, Turcsányi elhatározta, hogy 
nem megy a szokásos vacsorára, hanem hazamegy és dolgozik a regé-
nyén. Egy pár nap alatt nagyot akart haladni, hogy örömet szerezzen 
Ilonának. Majd holnap délelőtt felkeresi egypár percre a drágát és elmondj a 
neki a Tisza nagy sikerét. Ma nem megy el. Akárhogy is imádta a lányt, 
egyedül akart maradni. A regénye, hogy elkezdte, izgatta és szeretett volna 
egész nap azon dolgozni. Észrevette, hogy minduntalan a témájára 
gondol és szeretettel melengeti lelkében a regény alakjait. 

Lakatos az ő városszéli kis kocsmájába ment vacsorázni. Jóked-
vűen és jóétvággyal ette meg az ételt, egy kis sört is ivott hozzá és tíz 
óra is elmult már, amikor kilépett a kocsma ajtaján, hogy hazainduljon. 

Sűrű, meleg sötétség borult a városra. Aki nem ismerte az utcákat, 
az okvetlen eltévedett volna. Lakatos biztosan vágott neki az utaknak 
és egyforma, csendes lépésekkel haladt előre gyenge kis alakja, mint 
az árnyék. 

Tudta, hogy most ért a hangszerüzlet elé, azután most halad el 
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az elemiiskola előtt. Nemsokára befordul a sarkon a főútra, a Rákóczi-
útra. Ismert minden sarkot, minden követ. 

Aztán egyszerre, mintha úgy érezte volna, hogy elszédült. Nem 
hitte el. Azt gondolta, hogy ez biztosan a borzasztó sötétségtől van. 
Tovább ment. Megtántorodott. Mégis csak szédülnie kellett az előbb. 
A sötétség, mintha még mélyebb és még nagyobb lenne. Már egészen 
vaknak érezte magát. Nekidült a falnak és ijedt ujjaival belekapasz-
kodott a morzsalékos kiálló vakolatba. Ez a munkásbiztosító háza. 
De mi az? Mi történt vele? Beteg talán? A szeme előtt tüzes karikák 
táncoltak. A sör ártott volna meg? Hiszen csak egyetlen pohárral 
ivott. Az lehetetlen. 

Tovább akart menni. Furcsa. Mintha a föld hullámzanék a lába 
alatt és ő nehezen kúszna és mászna rajta, mint a féreg. 

Fájdalmat érzett a gyomra körül. Rettenetes forróság szakadt a 
testére és gyöngyökben patakzott róla az izzadtság. Térdreesett. Mi 
lesz, ha itt meghal? 

Szenvedett. 
Olyan erőtlen lett, hogy szerette volna végigdobni magát a köve-

zeten. De öntudatnál volt. Tudta, hogy ez nem lehet. Haza akart 
menni. Minden erejét összeszedte. Remegve, reszketve állott fel és 
támolyogva, nehezen indult meg. Minden lépése hallatlan erőfeszítésbe 
került. Úgy érezte, hogy egy rettenetesen súlyos kéz nyomja őt lefelé, 
egyre jobban, egyre lejjebb, azt hitte, hogy összeroskad alatta, hogy 
laposra zúzódik a borzalmas súlytól. Ijesztően lüktetett a halántéka s 
a torka összeszorult. Alig tudott lélekzeni. Nagyon lassan haladt, nagyon 
nehezen ment. Ha így tart, reggelre ér csak haza. A feje olyan nehéz 
lett, mintha ólomból lenne s a vállai erőtlenül estek előre, mint két 
törött szárnyú madár. 

Eszébe jutott, hogy Turcsányi itt lakik a közelben. Talán otthon 
lesz. Odáig még el tudja vonszolni borzasztó nehéz testét. Most már 
nagyon szenvedett. Érezte szívének rémült kalimpálását, szerette volna 
a szemét lehúnyni és elaludni örökre. Nem tudta, mióta ment, meddig 
erőlködött, végre borzalmas erőfeszítés után elérte Turcsányi lakásának 
ajtaját. Annyit még látott, hogy ablaka világos, hogy itthon van. 
A többiről aztán nem tudott. 

Turcsányi nagyszerű kedvvel, pompás hangulatban írta regényét, 
amikor egyszerre valami kaparászást hall az ajtaján. Meglepetten kapta 
fel a fejét. Az ajtóra nézett. Valaki hirtelen rácsap a kilincsre, az ajtó 
egy nagy súly alatt bevágódik s egy kuszált, poros, sáros ember végig-
zuhan a szobában a padlón. Ahogy Turcsányi szeme végigvillant rajta, 
mintha Lakatos lett volna. A szerkesztő felkelt, meggyujtotta a nagy 
villanyt és ránézett az ájult emberre. Lakatos volt. 

Mi történt? Beteg lett? Vagy bántották? 
Gyorsan lehajolt hozzá. Fölemelte és felfektette a díványra. Most 

látta csak, hogy mennyire eltorzult az arca és milyen csapzott és kusza 
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a haja. Vizet hozott és locsolta vele. Amikor semmi eredményt sem 
ért el, elszaladt orvosért. Itt közelben lakott egy fiatal orvos. Kórházi 
orvos. Magában élő, visszavonult ember volt, nem ismerte személyesen, 
dehát az ilyenkor nem baj. Felkeltette az orvost és elvitte Lakatoshoz. 

Az orvos megvizsgálta. Megcsóválta a fejét. 
— Nem tudom, mi történt vele ! Rosszul lett, az biztos. Van 

pálinkája? 
Turcsányi sietett a pálinkáért. Ez neki nem jutott az eszébe. 

Kivette a szekrényből és odaadta. Az orvos jó csomót öntött a beteg 
szájába és várt. A halálosan sárga arc lassan pírt kapott s a két szemről 
felhúzódott a függöny. Lakatos szeme Turcsányin állt meg. 

— Rosszul lettem. Ne haragudjék. Nem bírtam tovább menni. 
Turcsányi kedvesen mosolygott rá. Az orvos föléje hajolt. 
— Mi baja? Mije fáj? 
— Nem tudom. Mindenem fáj. Beteg vagyok. 
— Rossz, elhasznált szervezet, az biztos — felelte az orvos. — 

Hány éves? 
— Ötvenhat. 
Az orvos felkelt és kiment. Turcsányi utána. Kint megkérdezte 

az orvos? 
— Ez Lakatos, ugye? A Tisza szerkesztője? 
— Igen. 
— Nem fogja soká szerkeszteni. 
— Mi baja? 
— Semmi és minden. A végét járja. 
— Nincs segítség? 
— A pihenés . . . A gondnélküli élet és a jómód segítene... De 

hát hol veszi azt meg ő? Jobb is, ha elmegy. Csak bajt és zavart oko-
zott egész életében . . . 

— Ugyan? 
— Nincsen sok szükség az ilyen emberekre. Ezek mind a rend, 

a társadalom felforgatói.. . Pedig végeredményben valahogy mégis 
csak kell lenni mindennek... Ha így nem, hát úgy. Alapjában véve 
mindegy. 

Turcsányi csodálkozva nézett a fiatalemberre. Az folytatta: 
— Akárki akármit is csinál, a végén mégis csak beleharap a 

földbe s akkor azt hiszem, Lakatos úr is rájön arra, hogy kár volt minden 
harcért. Csak az emberek haragját és megvetését zúdította magára és 
kényelmetlenné tette magának az utat a halálhoz. Jó éjtszakát 
kívánok. 

— Doktor úr ! Hát ne siessen. Igazán nem lehet rajta segíteni? 
— Nem. De minek is? Szépen csendesen meg fog halni. Mindenki 

meghal egyszer. 
— Mikor történhetik? 
— Talán holnap . . . Talán egy hónap mulva. 
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S a doktor elment. Turcsányi elgondolkozva, csendesen ment a 
szobába. Lakatos elaludt a díványon. Párnát tett a feje alá és be-
takarta. Úgy ment aztán aludni ő is. 

XVI. 
Másnap reggelre jobban lett Lakatos. Lassan, nyugodtan felkelt. 

Keveset beszélt és halkan. Turcsányi, határozott kívánságára kocsin 
vitte haza a szerkesztőségbe, ott aztán újra ágyba feküdt. Mindenről 
tudott, mindent hallott, látott, résztvett minden megbeszélésen, dol-
gozni mégsem tudott. 

Péterke ápolta. Nagy ormótlan púpjával, koraérett, száraz arcával 
aggódva sürgött-forgott körülötte. Átnyitotta az ajtót a nyomdába és 
úgy dolgozott a szedőasztal mellett. 

Turcsányinak megszaporodott a munkája. Neki kellett megírnia 
Lakatos részét is. Észrevette azután, hogy Gerőre nem nagyon számít-
hat. Az megbízhatatlan, rakoncátlan ember. Fájt a szíve, nem tudott 
elmenni Ilonához. Nem segíthetett a dolgon. Levelet írt neki. Megírta 
benne a Tisza első számának nagy sikerét, megírta, hogy Lakatos 
beteg, a dolga ezzel duplára szaporodott, de ő nem csügged. Tele van 
hittel és reménnyel. Az esti vacsorákat ezekre a nehéz első napokra 
lemondotta. Nem akar Balog Bélának kellemetlenséget szerezni hivata-
los körökben azzal, hogy vele vacsorázik. Mert nagyon kellemes és 
kedves kötelességének tesz eleget ezalatt az idő alatt. Ilona kedvéért 
regényt ír. Remélte továbbá, hogy nemsokára látni fogja, kérte, hogy 
gondoljon rá, szeresse és ne felejtse el őt. Csak ez az első pár nehéz 
nap választja el őket egymástól. Azután majd máskép lesz minden. 

Péterke szaladt el a levéllel. 
Amikor Ilona megkapta a levelet, bensőjében örült neki, hogy 

nem kell találkoznia Miklóssal. Úgyse tudta volna, hogyan viselkedjék. 
Még egyszer átolvasta a levelet. Csodálkozott. Milyen nyugodt, szenv-
telen hang. Egy szerelmes szó, egy szerelmes mondat sincs benne. Semmi. 
Olyan üres, olyan rideg az egész. Eszébe jutott, hogy Turcsányinál 
nem tapasztalt soha egy forró, szenvedélyes mozdulatot sem. A csókjai 
is hidegek és üresek voltak. Akkor azt hitte, hogy tele vannak gyön-
gédséggel és kímélettel. Visszagondolt az egésznapi kirándulásukra, 
amikor ő csak úgy lobogott a csók, a szerelmes ölelés után. Turcsányi 
maga volt a kemény, sziklába vágott józanság, a komoly, tántoríthatatlan 
megfontoltság. Újra átélte a fürdést a Tiszában. A levetkőzött, fiatal 
testük közelsége gondolatban is megszédítette. És Turcsányi merev 
volt és hideg, mint egy szobor. Akkor imponált ez neki. Ebben látta 
a férfiasság teljességét. Szépnek, nagyszerűnek találta a férfi szemér-
mes tartózkodását. Szerette. 

Most a Fiúra kellett gondolnia. Összeborzongott a forró, szenvedé-
lyes érintésétől. Mint piros gyík, úgy vonaglott a szája a parazsas 

Napkelet 52 
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csóktól. Látta a szemében cikázó vágyat, érezte vágyainak forró 
közelségét és ösztönös asszonyi teste úgy érezte most, hogy ez az igazi ! 
Ez a férfi ! 

Péterke a levél átadása után hazafelé menet észrevette, hogy 
az emberek mindenfelé olvassák a Sziget és Vidéké-t. Gyorsan vett 
egyet és hazaszaladt. 

Lobogtatva vitte be az ujságot a szerkesztőségbe Turcsányinak. 
Turcsányi mohón kapott utána. Mindjárt a főlapon olvasta a 

nagy betűkkel szedett sorokat, hogy az alispán a Tisza vádjai alapján 
azonnal fegyelmit kért maga és a tisztikar munkája ellen. A főispán 
emiatt sürgősen a fővárosba utazott. 

Turcsányi érezte, hogy ez volt az egyetlen helyes lépés, amit az 
alispán tehetett. Kitünő taktikusnak bizonyult ez az ember. No de 
hiszen mindegy. Akárhogy is, úgyis csak ez lett volna vége a dolognak 
s a fegyelmi lefolyása majd megmutatja, hogy mi igaz, mi nem. 

Tovább olvasta a lapot. A rendes, egyszerű megyei ujság hivatalos 
stílusa mindenütt. Semmi ijedtség. Semmi kapkodás, semmi zürzavar. 
Mintha semmi sem történt volna. A Tiszának semmi válasz. Csend és 
nyugalom az egész vonalon. Csak egy kis hír tünt fel még benne, 
az, hogy a lap szerkesztését Balog Béla vármegyei jegyző vette át. 

Nini, Béla egyszerre jegyző lett és szerkesztő. Szorgalmas, ügyes 
ember. Megérdemelte. Hogy fog ennek örülni Erzsike. Most már örült, 
hogy lemondott a vacsorákról. Nem lehettek volna együtt tovább úgyse. 

A spanyolfal mögött az ágyban felnyögött Lakatos : 
— Ki van itt? 
— Én, Turcsányi. 
— Mi ujság? 
— Megjelent a Sziget és Vidéke. 
— Beszéljen hamar, mi van? 
— Semmi. 
Turcsányi pár szóban elmondott mindent, amit olvasott a lapban. 

Lakatos halkan szólt. 
— Az az ember nagyon ügyes. Vigyázzunk, Turcsányi ! 
— Nem félek — felelt a szerkesztő. A szombati lapra majd felelni 

fognak. Az jobban az elevenükbe tapint. 
Csend lett. Turcsányi nekifogott a munkának. Dolgozott. Hosszú 

idő mulva szólalt meg újra Lakatos : 
— Turcsányi, itt van? 
— Igen. 
— Jöjjön ide egy kicsit hozzám. 
Turcsányi odament. Lakatos leültette az ágy szélére. 
— Szegény fiam. Maga most szépen egyedül maradt. 
— Itt van Gerő is. 
— Arra ne számítson. Amikor a legjobban kellene, akkor nincs. 

Kár volt neki odaadni azt a sok pénzt. 
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— Gondolja, hogy iszik? 
— Amíg a pénze tart, holtrészeg lesz. Pedig maga nagy munkába 

vágta a fejszéjét. Sajnálom, fiam. 
— Mért sajnál? Én akartam. Nem hívott, nem kényszerített senki. 
— Tudom. Maga akarta. De én mégis szerettem volna maga mel-

lett küzdeni. Segíteni! Biztatni! Most nem tudok. 
— Nem baj, majd összeszedi magát. Addig csak elbírom ! 
— Adja Isten. Kérném valamire. 
— Tessék ! 
— Maga, fiam, most olyan dolgot vállalt, aminek következtében 

mindenre számítania kell. Az éjtszakák sötétek, maga későn jár haza. 
Megtámadhatják. 

Turcsányi felpattant. 
— Csak nem gondolja? 
— Mindenre gondolni kell. Valamikor egyszer nagyon póruljár-

tam. Azóta mindég revolvert hordok magammal. Édes fiam, a revolver 
itt van a fejem alatt. Nyúljon be a párna alá és vegye magához . . . 
Kérem. . . 

Turcsányi habozott, ostobaságnak gondolta. 
— Nagyon kérem, tegye meg . . . 
Megtette. Benyúlt a párna alá és magához vette a fegyvert. 
— Közönséges hatlövetű. Elég, ha a levegőbe lő. Már akkor elérte 

a hatást. Nem kell mindjárt emberbe lőni. 
Turcsányi zsebre tette a revolvert, ámbár a beteg ember ostoba 

szeszélyének tartotta az egészet. 
Lakatos megnyugodott. Turcsányi melegen, részvéttel kérdezte : 
— Hogy van? 
— Jobban. Holnap felkelhetek. 
— Maradjon még. 
— Nem, édes fiam. Nehéz a mellem. Öreg embernek nem jó sokat 

feküdni. Még ha muszáj, akkor se. 
Turcsányi tovább dolgozott. Szépen, okosan írta meg a cikkeket, 

egyiket a másik után. Péterke nagy buzgósággal szedte ki őket a nyom-
dában. Egyszer-egyszer bejött és kérdezett valamit. Lakatos türelem-
mel, érthetően elmagyarázta, a kis fiú boldogan szaladt vissza a szedő-
asztalhoz és szedte, egyre szedte a betüket. 

Este volt már, Turcsányi megszólalt. 
— Gerő tényleg nem jön. 
— Nem is fog jönni legalább egy hétig. 
— Ezt nem engedem — pattant fel Turcsányi. Hol szokott ő inni? 
— Össze-vissza. De ha sok a pénze, a Vadászkürtben. 
Turcsányi átment a nyomdába. 
— Péterke, szaladj a Vadászkürtbe és mondd meg Gerő úrnak, 

hogy azonnal jöjjön ide. 
— De szerkesztő úr, úgyis hiába. Biztosan holtrészeg. 
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— Nem bánom ! Hozd ide úgy ! 
A gyerek elszaladt. Lakatos halkan megszólalt: 
— Kár vele kísérletezni, fiam, most úgyse használhatja. 
— Megpróbálom, hátha birok vele. 
— Nem bír azzal a jó Isten maga sem. 
— Majd meglátjuk. 
Nem tartott soká. Hallatszott egy részeg ember tántorgó járása 

és folytonos zsémbelése. Túlharsogta a Péterke éles, visító hangja: 
— Már én nem bánom, akármit is mond Gerő úr ! De el kell 

jönnie, mert a szerkesztő úr úgy akarja! Jöjjön csak ! Vigyázzon ! Még 
végigesik a kövön és összezúzza magát. 

Lakatos csendesen szólt: 
— Hallja? 
— Hallom — felelte Turcsányi és szigorú keménység ömlött el az 

arcán. 
Péterke belökte az ajtót, nagynehezen begyömöszölte rajta a 

folytonosan tántorgó, jobbra-balra dülöngő embert. 
Büszkén jelentette: 
— Tessék, szerkesztő úr ! Elhoztam ! Pedig közben kétszer pofon 

is vágott. 
Aztán becsukta az ajtót. 
Gerő egy közelben álló széket tapogatott végig, mint a vakok, 

aztán belezuhant. Csupa piszok és rendetlenség volt az egész ember. 
A szeme tétova és vérben áztatott. A szája habos a pálinkától s egész 
arcát eltorzította a piros püffedtség. Utálatos, rekedt hangja úgy szállott 
a levegőben, mintha nedves, dohos pincéből beszélt volna valaki. 

— Ki hívott és mit akar? 
Turcsányi felkelt és eléje állott. 
— Én hivattam. 
Felröhögött a részeg. 
— Maga? Kicsoda maga? 
— Jelenleg én vagyok a főnöke, a szerkesztő ! 

Büky György. 

(Vége következik.) 


